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Nieuwe mogelijkheden voor versterking agrarisch landschap 2019
Er zijn in 2019 nieuwe
mogelijkheden voor aanleg van
kleine landschapselementen in
het boerenland. De gemeenten
De Bilt, Leusden, Soest en
Stichtse Vecht en de provincie
Utrecht hebben daartoe een
initiatief genomen samen met
o.a. het Agrarisch Collectief
Utrecht Oost. Zulke
natuurgebiedjes zijn hard nodig
om het landschap gevarieerd te
houden en helpen de
biodiversiteit te behouden.
Dit onlangs opgerichte Platform
Kleine Landschapelementen
streeft naar behoud en herstel
akkerrand bij het prinsenlaantje, foto AR 2018
van landschapselementen zoals
typerende bosjes en bomenrijen.
Een afwisselend landschap is van groot belang als leefgebied voor vogels, insecten,
kikkers. Maar ook boeren hebben profijt van plekken waar de "natuurlijke vijanden"voor
de gewassen kunnen leven.
Wie in het landelijk buitengebied woont en op zijn land een klein landschapselement wil
aanleggen of herstellen, kan dit najaar 2018 subsidie aanvragen.
De vier gemeenten vormen samen een proefgebied. Bij de aanleg wordt een
beheerovereenkomst afgesloten. Het gaat om landschapselementen als knotbomenrijen,
singels, solitaire bomen, poelen maar ook natuurvriendelijke oevers van sloten en
aansluitend bloemrijk grasland. Zowel boeren als particuliere grondeigenaren en
beherende instanties kunnen meedoen. Beheerovereenkomsten voor kleine
landschapselementen worden afgesloten via het Agrarisch Collectief Utrecht Oost.
Ook voor reeds bestaande kleine landschapselementen kunnen beheersovereenkomsten
voor het onderhoud afgesloten worden vanaf 2019.
Er zijn beheerovereenkomsten voor:
1. Randenbeheer, zowel langs akkers als graslanden
2. Onderhoud van kleine landschapselementen
3. Schonen van sloten en beheer van bufferzones langs water (een vorm van
randenbeheer)
Op de website van Agrarisch Collectief Utrecht Oost (www.collectiefutrechtoost.nl) staat
een overzicht van alle beheerpakketten en welke beheervoorschriften daarbij horen.
Voor degenen die al mee doen aan agrarisch natuurbeheer: uitbreiding van uw
beheerovereenkomst is altijd mogelijk! Heeft u interesse of vragen neem dan contact op
met Hein Pasman, 06-46061745

Hoe de Eikenprocessierups
bestrijden?
Natuurlijke vijanden bevorderen: logisch
principe bij proef in Drenthe tegen
eikenprocessierupsen
Er is veel overlast door eikenprocessierupsen, die zich in grote groepen kunnen
vestigen waar veel eikenbomen dicht bij
elkaar staan (bv. bomenlanen). Dat
wordt versterkt door het langdurig
warme weer, waardoor uitzonderlijk veel
rupsen uitkomen. De rupsen kunnen
worden opgegeten, maar omdat het
boerenland verschraalt en er steeds
minder geschikte plekken zijn voor
vogels en roofinsecten,kan de rups
massaal oprukken. Een lastig diertje: de
haren roepen allergische reacties op en
irriteren de huid en de luchtwegen.
De proef in Drenthe, waar diverse
organisaties (o.a. LTO Noord en een
plaatselijke ANV) aan meewerken,
behelst ook dat er kruidenrijke bermen
worden ingezaaid. Daar kunnen
sluipwespen en gaasvliegen zich
vestigen, die de rupsen belagen. Samen
met een lokale basisschool zijn
nestkastjes voor mezen en kasten voor
grootoorvleermuizen opgehangen. Het
effect is meteen zichtbaar: 90% minder
processierupsen"nesten" ten opzichte
van vorige jaren en dat is dit jaar nog
maar een fractie van het grote aantal
"nesten" in een vergelijkbare eikenlaan
waar niets aan het bevorderen van
biodiversiteit gedaan wordt (de "blanco"
in de proef). Het scheelt ook aan kosten
voor bestrijding. De proef loopt nog 2
jaar door, maar het lijkt een goede
manier te zijn om de rupsenoverlast te
beperken.

Wildschaderegeling in Utrecht krijgt
"statiegeld"constructie
Maandag 9 juli hebben Provinciale
Staten van Utrecht een motie
aangenomen van de SGP om de kosten
die een boer moet maken om wildschade
vergoed te krijgen (300 euro aanmeldkosten) te beschouwen als "statiegeld".
De kosten worden terugbetaald als de
melding terecht blijkt te zijn. Bij
onterechte melding ben je het geld kwijt.
De eigen bijdrage van 250 euro zou nog
wel blijven gelden. Het besluit moet nog
vastgelegd worden in regelgeving. Ook is
onbekend per wanneer de nieuwe
regeling ingaat. De wildschadevergoeding in Utrecht loopt hiermee
weer min of meer parallel aan die van
andere provincies. Zie ook
https://www.nojg.nl/sgp-motieafhandeling-wildschade-aangenomen

2018: jaar van de huiszwaluw
Dit jaar is uitgeroepen tot jaar van de huiszwaluw. Het gaat al jaren bergafwaarts met de
zwaluwen. Sinds de jaren 70 is driekwart van de populatie verdwenen, er zijn nog 60.000
tot 125.000 broedparen. De zwaluwen zijn uit de steden helemaal verdwenen, en
broeden alleen nog maar in het boerenland. De huiszwaluw (ook de boerenzwaluw) staat
op de rode lijst.
De belangrijkste oorzaak voor afname van zwaluwen is dat er steeds minder insecten
zijn. Doordat het boerenland voornamelijk bestaat uit raaigrasweilanden en maïsvelden,
zijn er geen bloemen meer, dus geen insecten en dus geen voedsel voor de zwaluw.
Zwarte vliegen maar ook muggen vormen het hoofdvoedsel. Het gebruik van insecticiden
in de landbouw heeft
waarschijnlijk ook invloed op de
insectenaantallen; onderzoek
wijst in die richting. Inzaaien
van bloemrijke akkerranden en
bermen helpt een beetje, maar
haalt het niet bij de talloze
bloemrijke hooilanden van
vroeger. Ook kunstnesten
vormen een goed initiatief,
maar dat werkt alleen goed als
er een bestaande kolonie in de
buurt is (afbeelding).
In Afrika, waar de zwaluwen
overwinteren, worden ze nog gevangen voor consumptie. En dit jaar lijken de aantallen
extra laag doordat er in het trekseizoen voordurend straffe noordenwind woei. De
zwaluwen nemen dan langere pauzes of blijven zelfs hangen in zuidelijker streken. De
late aankomstdatum van dit jaar leidt tot slechts één succesvolle broedronde, in plaats
van de gebruikelijke twee nesten per locatie. Met de bijzondere aandacht dit jaar voor de
zwaluwen komen er wellicht meer initiatieven om de vogels te helpen.

Vooraankondiging symposium Noorderpark Stichting Brigida
Op zaterdagmiddag 13 oktober 2018 zal de Stichting Brigida (met cultuurhistorische
doelstellingen, Groenekan) in de kerk van Westbroek een symposium organiseren onder
de titel "Kansen en bedreigingen voor het Noorderpark".
Het symposium is bedoeld voor iedereen die het wel en wee van het Noorderpark een
warm hart toedraagt, zoals bewoners, bestuurders, politici, boeren, natuurbeschermers.
Het programma en de wijze van aanmelden zullen eind september nader bekend
gemaakt worden. Er zal een eerbetoon gegeven worden aan de in november 2017
overleden oprichter van de Stichting Brigida, Wim van Schaik. Aan de deelname zijn geen
kosten verbonden.

Meer nieuws? www.anvnoorderpark.nl

